
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din 

cadrul Primăriei comunei Coşna, începând cu data de 01.07.2017

Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând expunerea de motive a primarului comunei Coşna, înregistrată sub nr.393I din 

17.07.2017, raportul comun al compartimentelor al secretar comună şi şef serviciu, înregistrat sub 
nr.3932 din 17.07.2017, Nota de fundamentare înregistrată sub nr.3944 din 17.07.2017 întocmită de 
primarul comunei Coşna şi rapoartele:

-raportul de avizare al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, 
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, 
protecţia mediului şi turism din cadrul consiliului local, înregistrat sub nr.4007 din 21.07.2017;

-raportul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii 
şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, urbanism şi amenajarea teritoriului, înregistrat sub 
nr.4008 din 21.07.2017;

-raportul comisiei pe domenii pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, 
activităţi social-culturale, culte, protecţie copii din cadrul consiliului local , înregistrat sub nr.4009 
din 21.07.2017;

Având în vedere prevederile:
-art.6, art.7, art.8, art.10, art.l 1, art.38 litera „b”, ANEXA nr.VIII, Capitolul I litera A pct.III 

şi cap.11 litera A pct.IV din Legea nr.l53/2017, Lege -cadrul privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice;

-art.31 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată 2 cu 
modificările şi completările ulterioare;

-ari. 159, art.l60 din Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare;

-art.l şi 7 din Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificările şi 
completările ulterioare;
Văzând prevederile:
- art.l38 alin.4 şi 5 din Legea nr,U2003 republicată privind Construtuţia României;
-art.l alin.2 litera „a” din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi 
completările ulterioare;

-HCL nr.41 din 29.06.2017 privind aprobarea numărului de posturi, funcţii publice, 
personal contractual, organigrama şi statul de funcţii din aparatul de specialitate al primarului
comunei Coşna, judeţul Suceava ;
Ţinând seama de prevederile art.6 alin.3 şi art.30 alin.l litera „c” din Legea nr.24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;

In conformitate cu prevederile art.36 alin.(l) şi (2), şi art.l 15 alin.l litera”b”, din Legea 
nr.215 '2001 a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

A rt.l.1.Se stabilesc salariile de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din 
cadrul Primăriei comunei Coşna, judeţul Suceava, începând cu data de 01.07.2017, cu respectarea 
obligaţiei de încadrare în prevederile bugetare anuale, conform anexei parte integrantă din prezenta



hotărâre.Pentru celelalte funcţii, ordonatorul de credite stabileşte salariile de bază conform 
prevederilor legale în vigoare.

2.Potrivit art.3 alin.4 din Legea nr. 153/2017, Lege -cadru privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, ordonatorul principal de credite va stabili prin dispoziţie, salariul lunar de 
bază pentru funcţiile din satul de funcţii, astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această 
destinaţie în bugetul local.

3.Salarii!e de bază prevăzute în anexă parte integrantă a prezentei hotărâri, se calculează 
înmulţind coeficientul stabilit de ordonatorul principal de credite, în limitele şi în conformitate cu 
particularităţile specifice fiecărei funcţii din anexă, cu valoarea salariului minim pe economie aflată 
în plată, respectându-se prevederile an. II alin.4 din Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice.

Art.2.Prevederile prezentei hotărâri pot fi contestate potrivit Legii contensiosului 
administrativ nr.554/2004 cu modificările şi completările ulterioare la Tribunalul Suceava.

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată de secretarul comunei, Instituţiei Prefectului 
pentru controlul de legalitate în termenul prevăzut de lege.
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